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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  RACOVIȚAN,  Dan  

Adresa(e) str Brancusi 192/8, Cluj-Napoca (Romania)  

Telefon(oane) 0264-598.787 Mobil 0723-353.471 

E-mail(uri) ubv@ubv.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română  

Data naşterii 13.05.1941 

Sex Masculin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2004 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prorector 

Activităţi si responsabilităţi principale -implicat in evaluarea institutionala si managementul calitatii, acreditarea si autorizarea unor programe 
de studiu 
-asigura conducerea curenta in domeniul profesional, stiintific si al serviciilor din Universitate 
-coordoneaza domeniile de activitate ale universitatii 
-elaboreaza regulamente specifice activitatii didactice si stiintifice 
-coordoneaza actiunile vizand elaborarea Planurilor de Invatamant 
-coordoneaza munca de intocmire si definitivare a Statelor de functiuni ale personalului didactic 
-coordoneaza munca si relatiile cu studentii in universitate 
-analizeaza oportunitatea scoaterii la concurs a posturilor didactice 
-coordoneaza activitatea Secretariatelor si Facultatilor 
-elaboreaza in mod unitar structurile pe facultati in cadrul unui an universitar 
-realizeaza legatura cu facultatile 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 
Gr.Alexandrescu 26A, Cluj-Napoca (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie si cercetare 
  

Perioada 2003 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar dr 

Activităţi si responsabilităţi principale Predarea disciplinelor: Bazele informaticii, Informatica economica 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie si cercetare 
  

Perioada 2001 - 2006  

Funcţia sau postul ocupat Membru in comisia pentru invatamant economic 

Activităţi si responsabilităţi principale Evaluare in vederea autorizarii si acreditarii institutionale 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul National de Evaluare Ecademica si Acreditare 
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Bucuresti (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie si cercetare 
  

Perioada 1996 - 2003  

Funcţia sau postul ocupat Decan - Facultatea de Stiinte Economice 

Activităţi si responsabilităţi principale Top Management 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Babes Bolyai” din Cluj-Napoca 
M.Kogalniceanu 1, Cluj-Napoca (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie si cercetare 
  

Perioada 1993 - 2003  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar dr 

Activităţi si responsabilităţi principale Predarea disciplinelor: Bazele informaticii, PSI, Birotica 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Babes Bolyai” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie si cercetare 
  

Perioada 1993 - 1996  

Funcţia sau postul ocupat Prodecan - Facultatea de Stiinte Economice 

Activităţi si responsabilităţi principale Middle Management 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Babes Bolyai” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie si cercetare 
  

Perioada 1991 - 1993  

Funcţia sau postul ocupat Sef catedra Informatica Economica 

Activităţi si responsabilităţi principale Middle Management 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Babes Bolyai” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie si cercetare 
  

Perioada 1991 - 1993  

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar dr 

Activităţi si responsabilităţi principale Predarea disciplinelor: Bazele informaticii, PSI, Birotica 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Babes Bolyai” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie si cercetare 
  

Perioada 1977 - 1990  

Funcţia sau postul ocupat Sef colectiv Informatica economica 

Activităţi si responsabilităţi principale Middle Management 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Babes Bolyai” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie si cercetare 
  

Perioada 1970 - 1991  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Predarea disciplinelor: Bazele informaticii, PSI si Birotica 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Babes Bolyai” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie si cercetare 
  

Perioada 1969 - 1970  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Predarea disciplinei: Economie politica 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 
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Gh. Baritiu 1, Cluj-Napoca (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie si cercetare 
  

Perioada 1963 - 1969  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Predarea disciplinei Economie politica 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie si cercetare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1970 - 1975  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de doctor in domeniul economic, specializarea Informatica economica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Institutul Economico-Statistic (Institut) 
Moscova (URSS) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1958 - 1963  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de licenta specializarea Finante-Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

ASE Bucuresti (Universitate) 
Piata Romana 1, Bucuresti (Romania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada 1954 - 1957  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul George Cosbus (Liceu) 
  Instruire generală 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Rusa  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

Franceza  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă, abilităţi de comunicare şi înţelegere interpersonală, responsabilitate, managementul 
conflictelor, negocieri. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Leadership, Gândire sitemică, capacitatea de identificare a problemelor, capacitatea de rezolvare a 
problemelor, evaluare de proiecte de dezvoltare şi cerectare, abilităţi de planificare şi foresight, 
managementul resurselor umane şi managementul timpului. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cibernetică şi informatică economică 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Pachetul Microsoft Office, Windows, Ms-Dos, Pascal, Fortran, Cobol, Basic 

  

Permis de conducere Categoria B  
  

Informaţii suplimentare Publicattii, alte rezultate ale activitatii didactice si de cercetare: Carti 14, Articole 63, Conferinte 
nationale si internationale 84, Membru in comitete de organizare sau stiintifice ale unor conferinte 3, 
Granturi 3, 19 teze de doctorat conduse 

 


